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RELATÕRIO O~ REUNIÃO 00 Dl~ OJ.02.88 

f•i realizada n•ote GarimP• (pista) uma reuniãe çem a 

presença d• LÍder~TAPltT KAYAP6, pr•oadente d• Redençã• e 70 Índies 
guerreir•B eriund•s da Cemunidade G•r•tyre, cama fin~lidad• de •.! 
clarocer d~vida8 existentes a respeit• da venda de aguardente(cach!. 

) 
, , 

ça , perte de ar~ae e trafic• de mac•nha na area deste GarimP•, per 

\ 

•• cemerciantea • que •rigineu c•m a merte de um garimpair•, censaque.n , 
eia de bebida alcealica. 

Na tarde de dia 02 pratérit•, precisam~nte às 17:00 1 

h•ras, • g&rimpa f•i "sacudid•" csm a presença d•s gue1reires que 
aqui chegaram t•d•s pintades n• ~eu traje t!pic• de guerra, P•rtan 
da armas, berdunaa, lanças, etc., deixando es garimpeirss. b.istanta• 
assustadas, b•m c•m• a classe des cemnrci.intes que l•g• c•m•ç•M • 
rachar Julg•nde que rer.rid•a Índi•e •stivesee'" che-g.md• para re - 
char • garimp• d• Maria Benit•, chegando mesmo a provocar a eeÍda • 
, ' -- . 
de alguns. ficarem elermadoe, ~ª• esta Coordenaçno procurou imedia- 
tamente entrar em contato com as lideranças e guerreiroe que equi ' 

jé se encontravam prestando earviços, ficando a infoimeçio da que ' 
oa Índios que chegavam não iriam rezar nenhum mal aos gerimpairoa • 
nem e comerciantee, nem e ninguém• segundo eles. 

Tratamos de elaborar uma ~ensegsm pera ecalmar os ãn!, 
- - mos dos qua ja se encontravam rachados em seus betrecoe, atreves de 

um alto-relente do foto-Cine existente na Pista, tratendo de escla 

recer a vinda do~ indígenas. Que aa tratava da um encontro• aer • 

reelizado no dia aaguinta. Aaaim conseguimos controlar o modo o que , 
peasou a voltar a anormalidade, sem que ne~hum comercio abrisse. 

Procuramos acomodar oa visitantes bem como providsnar 

elimantação pare os mcamoa e fezer e dietribuiçeo de cobertor1a • 
, 1 - 

redes, cendo necesaerio a~a pedir algun~ colchoes emprsetedos •os 

co~erciantea, desde que nôo rosaem novo• e o que logo se conaeguiu. 

Eat• Coordenação tratou logo da tomar providênciea na 
aentido da deixar a per a Administração da Redenção, na peeaoa do 

·eervidor Oacer de Li~e Bahia, respondendo por aquela Adminietração, 
afim de que tudo o que aqui ee paseeaae foase do conhecimento da 

referida Ãdminiatração. A m0n1agem inclusive foi aolicitede para '' 
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Na menhã do dia OJ pa~sodo, por volto des nove da manhi 

chegava neste Garimpo o lidar Tepiet que veio juntamente ço• o Adm! 
niatredor Oacer Bahia e acompanhedo pelo Agente de PolÍcie íederel, 
fi• dar início• reunião que Já ere eapo;ada por todo•• roi feita a 
convocação novamonte u!mndo o •parelho do cineme locnl, onde compe 
recare• • ~eior porta doa garimpeiro• aqui lotados, falando em pri 
meiro lugar o Agenta federal, logo apÓa o A~minietrador de funai e~ 
R&dençêo • terminendo coa• palestra do lidar Tapiet KayapÓ, expli• 
cando •• altareçõua aofridas por esta Gerimpo, o que aeria raeliza• 
do com a continuação de trê• reuniões: uma com os garimpeiro•• que 

roram autorizado•• eacolhar tra• de oeu• companheiro• par• r•opon• 
derem pela lider•nçe do gari~po, outra com oa comerciante• e uma 11 

terc&ira com os pilotos de earonav~s, ficando aaai~ di~tribuÍdo a 
, ' . horario par~ teia enaontros: as 14 horas com os garimpeiros e eeu• 

!{deres. Ãa 15 horas coa oa comerciantes e por ~ltimo ~a 17 ~raa • 

com 011 pilo\o•• 

O LÍder Tapiat JuntemQnte com oe guerrelroa, eatavo• da 

aarto modo preocupados com e vonda da cachaça e da~ maconha no Gari!. 
po, poi• o• guerreirôs ~ostravs•-•• revolt•do•, sendo mantido• pelo 

• 
líder Tapiet que os conduziu ao prédio do cinema, com o fito de ea• , 
clarecQr quom a como viera~ parar neeta area, bs produtos que deram 

origem ao crime co~o resultado da maconha e bebida alcoplica aqui. 

Apesar de havar a apreeneão das pessoa• envolvides no cr! 
•• por Agentes federais a Delegado da Pol!cia da R~denção, oe guer • 

, - reiroa queriam saber quem trouxa o produto preca, o que nao aa con• .. , - 
guiu muito exito, ningu•~ eabia a nao aer, dizer que• peeeoa teria 
tido •ntrada pela aarra, ou seja, pelo picedeo. 

ApÓa os &ntendimentoa, o LÍder Tepi~t juntamente com o 

Coordenador deet• Pista, agora Já em companhia de outro colega, se 

rizer•• pre1entea aos trêa encontros pera acompanhar assim oa acon• 
tecimantoa e rep•saar e quem de direito no dia seguinte. ficou aet! 
pulado o aeguinta para os g•rimpeiroe: Aum11rüo_d_a __ Taxa de 5% para • --- ·- .... ~ 
Co~unida~a para e%, além doe 5% descontado pela Caixa Econômica fa• --·- . - 
daral por ocasião da venda do ouro pela garimpeiro •qui ~uamo n• P,~ 
ta. Melhor adminietraçio n~ C~ri~po, inclualva pro••~endo ~abertu• 
ra de um• estrada que daria ~cesso •o Gari~po de·Cum•ruzinho, aendo - 
referida eetrada reita pelo• !ndioe, ajud•doe palos comercientaa • 
garimpeiros da área, haja viat• que tal estrada é um "so~h~~-doa QA 

--------- .. 



. . •• t' ~ftf>G. ~.:·"·\~;;;.k 
1 Fl $. _,_JJ,_:a , I 

\ ~unftlCA ~,0ili.a ••• /4 

, ~ - tem, do contrario ~lu, - os comerciantes - irao de dar mele Sairao 
daqui para assim desocupar sua :r~a. pare a paz e trenquilidade da 
foniÍlia kayapÓ. 

P~diu que respeitem a Coord•nação 
ouro da5 garimpeiros, acra~csntou. ijue nio trag•~ 

dica. Quando perguntounà cl•ss• se •inda o farim, 
r•aponder•m que NAOt 

Disse qu• o indio dev& eer respoitado e nio devam 1 

sujar• ceaa dele• n• ~reade re8erva indígena. Falou que o gover 
no aumunt• tudo, porque 8laa não têm o direito de aumgntar as taxaa 
naquilo que é delea - o garimpo? 

- e que nao comprem 

o rumo qug pr•J~ 
t o ão e unirors:Ra • 

r: ficou eatipulado para oa corn•rciantes, o eeguinte: 
l. Não permitir que comarcializ~m bebid• •lcoÓli~• 

na er,a do g•ri~po.L- · 

2. Contribuir ,am•nalmenta com as taxas pravi•tae 
P•l• Cootdenaçâ'o.f_. 

J. Não abrir nenhum tipo do comércio awm 
autoriz1ção das liderança, e Coordenaç~o. r 

., 
• previa 

4. Havurá a partir de hoJ• um •urnento de l0%(d•z por 
canto) P•r• as Taxas da Comerciantee. 1 • 

s. Ac•itar • pol!tica &dminiatratiua a da pagamento 
# ,, ,· 1 .., - • 

de debitoa pel• Coordanaçao, •travae dos d~~contos no ato do pagam•!! 
to das taxa,. ~ 

6. Ofertar sempre qug posaÍval. rafrigerant•a aoa •• 
guerreiro• que preatam a•rviço, n• Pi•t• da Maria Bonita.:.·· 

7o Zelar pala pist• d• eeronav1• • trazer limpa • 
fr•nt• d• seus •stabelecimsntoe co~•rciaie, quint•i•, afim d• nio 
eurgir probl•m•• de ea~d• na :ra•.- 

a. Respeitar a cultura do povo indígena j~ qu• ocu- 
- paAl a ara• da r•s•rvaJ--· 

9. Cua oa propriat•rios de f•rmácie, não a• negu•m 
da pr•star atendi~•ntoa ao• indios ~ampre qu• •olicitadoa P•loa •••· 
11eamoa. L/ 

10. Contribuir com• Administração• a Coord•nação no1 
m•i• diveraoa asp1ctoa para o bom funcionamanto administrativo • ._/ 

Co•o t•rc•ir• reunião, noa defrontamo• com• elas•• 
dos ••roneutaa. Oa piloto• que vatavam paralisados por ord•m do , , 
lidar Tapi•t• nu~ total da ••ia a,ronavea. So poderiam decolar •Po• 
a reuniio, ia10 •• chegáas•moa • um d•nominador comu~. 

--· . ----·------ 
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t. bo111 divulgar liqlii o s r~·~3f"1xoe d• aeronaves que pouaa11 
cm Maria Bonita, com s~uo resp•cliv~s com~nd•nt••= 

PT - CKC - Piloto - ~~&rlio ~ 

PT - CUI •Piloto• M2~rio 

PT - CfH • Piloto - Boné l 

PT - KAZ • Piloto - Toninho l 
~ 

~T - JHf - Piloto• Roaimar L 
PT• N~P - Piloto• l•al - 

PT - JIH •Piloto• Luc~, l 
PT - JTU - Piloto - Mecedo l. 

PT - NIC - Piloto - Paulo t 

PT - EPN - Piloto• Dario. l. 

O chefe doa guerreiro• porguntou eo9 pilotos, qu~m trana• 

portou a P•asoa que trouxa a b•bida rui• para o garimpo o •fitea não 

r•aponderam, certamente porqu, não 1ebiam o qu• o garimpeiro trazia 
•m 1ua bagagem. _8ebore que ajuda no controle das a1ronevo1 que pou• . , ~ 
eam em Maria Bonit•, disse qu• • unic• amprasa que eat• n•gando voo , 
d• graça•• Diplomata. 

A 

Tepi•t •maaçou d• peraliaar oa voo• mas o• pilotoa aprasen •.. 
taram suaa queix•• • auaa d•f•e••• inclusive• ~alta de pagamento da 
u• d•bito da CzS-950.DOO,OO para tom a Diplomata• que o Caciqua Joaá 

• , ~· - . A • 

Uta autorizou• eat•• nao m•is fazera~ vooa de graça ou por conta,pa- 
ra não aumantar • d!vida da comunidad•• 

ApÓs muito "bati-boca" ch•gou-s• • um e8clar•cimento com 
a aumento d•• ta~ae da vôo. Subiu para CzS-850,00 a tax• por dia de 
cada ••ronave. 

Aumentaram para CzS-J.000,00 os vôoa para Cumaru • Cumaru .•. - 
zinho. A grande chanc• surgiu quando durante explicações e compara - 

çÕea com oa garimpo• do Rio Branco, a comunidad• ganhou três vôoa de 
cort_ei•, por semana para a aldeia, ou Cumaru ou m•smo Cumaruzinho. 

Aasim terminando, deusa- por •nc•rrada • r•união, pas5•ndo oa 
guerr•iro• • faz•ram compra• com requl8içÕe~ para retornaram para • 
eua •ldeia. O co~ércio novamente abreiu e os garimpeiros volt~r•~ SI• 
tisfaitoa para suai barr•c••• Assim foi o que ocorreu no •ncontro do ... .•. ~ -- dia d• pr•ocupaçao n•o ao para os qu• aqui astao, como para a Caord• - - - ~ naao, Adminiatraçao a quiça por parte da 41 SU(R. 
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